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NL Doet 

Op een heerlijke voorjaarsochtend op 
zaterdag 11 maart heeft een zeven-

tal vrijwilligers het bos nog een beetje 
mooier gemaakt in het kader van NL Doet. 
Onder deskundige leiding van bosbeheer-
der Rogier hebben we kruiwagens vol 
pollen uitgestoken uit prachtige velden 

sneeuwklokjes. Deze hebben we vervol-
gens gepoot op twee lege plekken in het 
bos. Het is de bedoeling dat de sneeuw-
klokjes zich uitbreiden tot net zo’n mooi 
veld als waar ze vandaan kwamen. De 
sneeuwklokjes moeten een beetje gehol-
pen worden, omdat het geen inheemse 
plant is. Het is te koud voor vermeerde-
ring door zaad en vermeerdering via de 
bolletjes gaat een stuk minder snel.

Voorjaarsbloeiers

Heeft u in het bos de prachtige bloeiende velden met Stinzenplanten gezien?
Stinzenplanten vormen een bijzondere groep van verwilderde sierplanten. Ze zijn 

in de 16de en 17de eeuw op oude buitenplaatsen aangeplant en daarna verwilderd en 
ingeburgerd. Het zijn vooral in het voorjaar bloeiende bol-. knol- en wortelstokgewas-
jes. De stinzenplanten in Groenendaal zijn ook deels restanten van de 
Floratentoonstellingen uit 1925, 1935 en 1953. 
In het najaar zijn vele duizenden stinzenbollen geplant door vrijwilligers en schoolkin-
deren, waaronder daslook, bosanemoon en diverse soorten hyacinthen. Een groot deel 
van de bollen is geplant in het gebied bij de waterpartij de Lindenkom (bij Restaurant 
Groenendaal). Dus houdt dit stuk goed in de gaten de komende tijd. Vrijheidsdreef 

heropend
De Vrijheidsdreef heeft een metamorfose 
ondergaan. De statige kastanjes zijn 
ge ruimd en de laan is opnieuw aangeplant 
met 4 rijen bomen. Aan de binnenzijde zijn 
linden geplant en in de buitenste rijen een 
afwisseling van verschillende soorten 
bomen. 
De Vereniging heeft 4 bomen geadop-
teerd. In de Algemene Leden verga-
dering is gekozen voor 4 Japanse 
Zelkova’s aan de westzijde. Deze zijn 
goed zichtbaar vanuit het bos en geven 
mooie herfstkleuren. Onze voorzitter 
Marieke heeft samen met de wethou-
der en andere sponsoren de eerste 
Zelkova geplant op 28 november. Zij 
was ook aanwezig bij de feestelijke 
opening van de 
Vrijheidsdreef 
op 1 februari 
2017.
Het ziet er nu 
nog wat kaal uit. 
Dat zal een ander 
gezicht zijn als de 
bomen in blad 
komen. Door de 
kleine bomen 
komt er veel licht op de ondergrond. Om 
dit te benutten wordt er ingezaaid met 
een bloemen- en plantenmengsel wat 
veel vlinders en bijen zal aantrekken.
Met nieuwe gezonde bomen moet de 
Vrijheidsdreef ook in de toekomst weer 
een monumentale uitstraling  krijgen.

De Lindenkom

www.wandelbosgroenendaal.nl



Zijn uw buren al ‘Vriend’? 
Voor het behartigen van de belangen van de 
recreatieve gebruiker van het bos - met en zonder 
hond - is de verenging graag zo sterk mogelijk. Zijn 
uw buren al ‘vriend’ van Wandelbos Groenendaal? 
Dat kan al voor minder dan € 10 per jaar; een e-mail 

naar info@wandelbosgroenendaal.nl is voldoende.

Marieke Reehoorn (voorzitter) Trudy Vink 
(penning meester/ledenadministratie) Leo van Os 
(publiciteit) en Freek Braadbaart

www.wandelbosgroenendaal.nl

Vervanging bomen 
Torenlaan 
De Torenlaan loopt evenwijdig met de 
Ritzema Boskade. Vanaf de kant van de 
Herenweg kun je de toren van de katho-
lieke kerk aan het Valkenburgerplein 
goed zien. De Torenlaan bestaat uit 
beuken en linden. De linden bij de entree 
aan de Herenweg zijn in goede staat, 
maar veel van de beuken zijn dood.  Van 
veel bomen staat alleen de stam nog 
overeind; ze waren nog niet gekapt om 
het beeld een laan langer te behouden. 
De gemeente is voornemens om de 
beuken in het najaar 2017 in één keer te 
vervangen voor nieuwe beuken. Het is 
nodig om ook de nog gezonde bomen te 
kappen om licht te maken, zodat de 
nieuwe beuken mooi gelijk op kunnen 
groeien. 

De boswachter 
aan het woord
Op onze ALV in november 2016 was 
bosbeheerder Rogier Veldhuizen te gast. 
Hij heeft ons veel verteld over alles wat 
er leeft in het bos. Sommige dieren 
hebben zelfs een naam, zoals Karel de 
Buizerd. Er leven verschillende soorten 
spechten, uilen, sperwers. Ook komt er af 
en toe een ree in het bos. Damherten zijn 
nog niet gespot. En er is een vossenhol. 
Het bos heeft ook een grote verscheiden-
heid aan paddenstoelen en is een vind-
plaats van het zeldzame kleverig linden-
kommetje. Helaas zijn er ook giftige 
paddenstoelen: het eten van een groene 
knolameniet is een hondje fataal gevon-
den. 
De bosbeheerder is ook druk met 
achterstallig onderhoud. Er moeten 
bomen gekapt worden om te voorko-
men dat beuken en esdoorns te over-
hand krijgen. Hierbij komt zoveel hout 
vrij, dat dit niet in het bos kan blijven, 
zoals eigenlijk de bedoeling is van ecolo-
gisch beheer. Een deel van het hout 
komt echter wel terug als picknick-
banken. De takkenrillen zien er romme-

lig uit maar zijn een goede schuilplaats 
voor vogels en egels en ze verdwijnen 
visueel snel. In de open plekken groeien 
veel planten zoals Look-zonder-look en 
Vingerhoedskruid.  

Dorst

Misschien heeft u zich wel eens afge-
vraagd waar die gele slangeinden bij 

sommige bomen in Heemstede voor 
dienen. Misschien raadde u dat die ervoor 
zijn om te zorgen dat die bomen 
voldoende water krijgen. Dat klopt; maar 
wist u ook dat er op die manier ongeveer 
iedere anderhalve week zo’n 300 liter water 
naar de wortels van al die bomen wordt 
gepompt? En dat er ruim 150 van dit soort 
jonge en verplante bomen in Heemstede 
staan? Dat is dus bijna een half miljoen liter 
water die vanaf eind april tot in de zomer 
iedere anderhalve week in de gezonde 
groei van jonge Heemsteedse bomen 
wordt geïnvesteerd. Er wordt overigens 
geen leidingwater voor gebruikt, maar 
water uit de sloot; voedzaam, milieuvrien-
delijk en ecologisch verantwoord dus.

 Vleermuizen

In het bos wonen verschillende soorten 
vleermuizen met sprookjesachtige 

namen, zoals de baardvleermuis, laatvlie-
ger en grootoorvleermuis. Om de vleer-
muizen te beschermen, zijn de 
bomen aan de Vrijheidsdreef in twee 
sessies gekapt. De vleermuizen kregen 
hiermee de kans om op een andere plek 
nestgelegenheid te vinden. Om de vleer-
muizen hierbij te helpen, zijn vleermui-
zenkasten opgehangen aan een aantal 
eiken langs de Groenendaalkade. Speciaal 
voor de vleesmuizen is ook de straatver-
lichting aangepast. Ondanks deze maat-
regelen hebben de vleermuizen geen 
gebruik gemaakt van deze nestplaatsen. 

Meerjarenplan dunning. De oranje en 
donkergroene gebieden zijn in 2017/2018 aan 
de beurt

Torenlaan met dode beuken, alleen de stam 
staat nog overeind om het laanbeeld te 
behouden


